DECEMBRIS, 2021
PIRMDIENA

TREŠDIENA

OTRDIENA
1

6. TESTĒŠANA
Informatīvā
sanāksme
·JSPA projekta
„Labbūtības ceļa
karte” karjeras
plānošanas
nodarbības „Ja to var
citi, varu arī es!”,
pašinovāciju plāna
izveide
(atb. Z. Lūse,
10.a,10.b, 11.a, 11,b,
12.a, 12.b klases)

7

8

· Pasākums “Darba
tirgus izpēte valstī”
(12.b klase,
atb. J. Antonova)

· Radošā tehnoloģiju
konkursa “Pielaiko
IT profesiju” fināls
(piedalās 9.a klases
komanda,
atb. E. Segliņa)

CETURTDIENA

PIEKTDIENA

2
·Administrācijas
sanāksme

3

9
·Administrācijas
sanāksme

10
·Direktores un
atbalsta personāla
sanāksme

4

5
Otrā Advente

·Piparkūku darbnīca
(1.b klase
atb. A.Želobovska)

1

SVĒTDIENA

SESTDIENA

11

12
Trešā Advente

13. TESTĒŠANA
Informatīvā
sanāksme
·Ziemassvētku un
Jaunā gada
apsveikumu sienas
veidošana, piedalās
visas klases
(apsveikumus
izvietosim starp
rūķiem un eglēm
pretim 19.kab.).

14
·JSPA projekta
„Labbūtības ceļa
karte” noslēguma
pasākums
(atb. Z. Lūse,
izglītojamo
pašpārvalde) un
noslēguma
pasākumi pa klasēm
15., 16. un 21.
decembrī.

·Egles rotāšana aktu
zālē (atb. S. Pauliņa,
12.a )

·Pasākums Ziedoņa
klase (11.a kl.,
atb. I.Purmale)

·Izstāde
“Ziemassvētku
vecīšu parāde”
(1.b kl.,
atb. A. Želobovska)

·Dzejoļu konkurss
“Pa ziemas ceļu”
(6.a kl.,
atb. I.Želinska)

·Piparkūku darbnīca
(1.a., 2.a, 3.a, 4.a kl.,
atb. M. Bileskalne un
G. Ozola)
·Ziemassvētku
pasākumi klases
ietvarā (lugas,
priekšnesumi,
konkursi) no
13.12.2021. –
17.12.2021. līdz
plkst.17.00 (ievērojot
visus noteiktos
epidemioloģiskās
drošības pasākumus,

·Piparkūku darbnīca
(11.a kl.,
atb. I.Purmale)

15
· Pasākums 1 . - 6.
klasēm „Rūķu ciems
Viesturdārzā!”karte, uzdevumi
kvadrātkodos,
pārsteigums
(atb. I.Purmale)
·Piparkūku darbnīca
(6.b kl.,
atb. J. Šidlovska)
·Drošības
instruktāžas pirms
došanās ziemas
brīvdienās
(atb. kl. audz.)
Semestra vērtējumu
izlikšana.

16
·Administrācijas
sanāksme
·Piparkūku darbnīca
(6.a kl.,
atb. I.Želinska)
·Ziemassvētku balle
(4.b kl.,
atb. J. Komarova)
·Svinīgs pasākums
(10.b kl.,
atb. E. Ņesterenko)
Semestra vērtējumu
izlikšana.
18.00 – 18.40
tiešsaistes
informatīvās klašu
vecāku sapulces
(atb. kl. audz.)

·Piparkūku darbnīca
(12.a kl.,
atb. S. Pauliņa)

2

17
·Ziemassvētku luga
(1.a kl.,
atb. M. JupikaBalašonoka)
·Ziemassvētku balle
(3.b kl.,
atb. A. Ivanova)
·Ziemassvētku
pasākums (5.a kl.,
atb. S. Jaroščuka)
18.00 – 18.40
tiešsaistes
informatīvās klašu
vecāku sapulces
(atb. kl. audz.)

18

19
Ceturtā Advente

atb. kl.audz. un
skolēni)
20
Informatīvā
sanāksme
· Pasākums „Sakām
paldies Tev!”
(atb. I.Želinska,
J. Šidlovska)
·Daiļrunas konkurss
“Pie eglītes” (2.a kl.,
atb. M. Bileskalne)
·Daiļrunas konkurss
“Pie eglītes” un
viktorīna
“Ziemassvētki”
(3.a kl.,
atb. M. Bileskalne)

21
1.- 3. mācību
stundas;
4. klases stunda un
liecību izsniegšana
·Viktorīna”Par un ap
skolu” (6.a kl.,
atb. I.Želinska)

Pedagoģiskās
padomes sēde
(plkst. 12.30, aktu
zālē)

22

·Metodisko jomu
sēdes (plkst. 9.00),
datos pamatots
darba izvērtējums
pret sasniedzamo
mērķi un
prioritātēm,
turpmākais
plānojums

23

24

·Administrācijas
sanāksme

Ziemassvētku vakars

·Pedagogiem
jāiesniedz atskaites
un dokumentācija

·Pedagogiem
jāiesniedz atskaites
un dokumentācija

·Ziemassvētku luga
un dzejoļu konkurss
(4.a kl.,
atb. M. JupikaBalašonoka)
·Ziemas brīvdienās
veicamo ātro
antigēna testu izdale
(atb. medicīnas māsas)

3

25
Pirmie Ziemassvētki

26
Otrie Ziemassvētki

28

27

29

30

·Pedagogi aktualizē ·Pedagogi aktualizē ·Pedagogi aktualizē ·Pedagogi aktualizē
mācību vielas
tematiskos
plānojumus un veido
vienoto plānojumu pa
klasēm (no plkst. 9.00
līdz 14.00).

pašnovērtējumu

3. janvāris

4. janvāris

·Pedagogi aktualizē
mācību vielas
tematiskos
plānojumus un
veido vienoto
plānojumu pa
klasēm (no plkst.
9.00 līdz 14.00).

pašnovērtējumu
(aizpildīt
elektroniski, iesniegt
izdrukas veidā un
nosūtīt e-pastā
direktorei)

31
Vecgada diena

1.janvāris

2.janvāris

pašnovērtējumu
(aizpildīt
elektroniski, iesniegt
izdrukas veidā un
nosūtīt e-pastā
direktorei)

·Pedagogi aktualizē ·Pedagogi aktualizē
izglītojamo
individuālos
izglītības
programmas
apguves plānus,
nosakot stiprās
puses un turpmākai
attīstībai
nepieciešamo (no
plkst. 9.00 līdz 14.00).
Informatīvā
sanāksme (ierastajā
laikā).

·Metodiskās
padomes sēde (plkst.
13.30)

izglītojamo
individuālos
izglītības
programmas
apguves plānus
(no plkst. 9.00 līdz
14.00).
Skolēniem 4. janvāra
vakarā vai 5. janvārī
no rīta, pirms
došanās uz skolu,
ātrais antigēna tests.

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim

PIRMS AIZIEŠANAS BRĪVLAIKĀ IEDOS ĀTROS ANTIGĒNA TESTUS:
1. nevakcinētajiem izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē viens ātrais antigēna tests
04.01.2022. vakarā vai 05.01.2022. no rīta vai
nevakcinētajiem izglītojamiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, ja viņi apmeklēs interešu izglītības
nodarbības trīs ātrie antigēna testi: 22.12.2021. – 28.12.2021., 29.12.2021. – 04.01.2022., 04. 01.2022.
vakarā vai 05.01.2022. no rīta;
2. izglītojamajiem pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuriem ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts,
viens ātrais antigēna tests 04.01.2022. vakarā vai 05.01.2022. no rīta.
Ja ātrais antigēna tests būs pozitīvs, tad par to jāpaziņo klases audzinātājai un administrācijai
(r66vs@riga.lv), jānodod individuālais siekalu tests laboratorijā. Līdzdalība izglītības procesā iespējama tikai ar
negatīvu testa rezultātu.

Ziemas brīvdienas – no 2021. gada 22. decembra līdz 2022. gada 4. janvārim, uz skolu jānāk 05.01.2022.
(pamatojoties uz 11.03.2021. MK noteikumiem Nr.157 „Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”)
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